PROGRAM WYCHOWAWCZY szkoły na lata 2013-2016
Założenia programu:
Program wychowawczy ma na celu systemowe oddziaływanie na kształtowanie postaw i wartości młodzieży w ZSOiT i wychowanie
świadomego, otwartego i twórczego absolwenta .
Najważniejsze to:
 Odpowiedzialność
 Samorozwój- wspieranie w wyborze własnej ścieżki
 Poszanowanie Ojczyzny oraz tzw. “małej Ojczyzny”
 Współpraca w grupie i rozwój samorządności
 Tolerancja
 Wrażliwość - propagowanie wolontariatu
 Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym

zadania

sposoby realizacji

odpowiedzialni

1. Kontrola obowiązku nauki

1.
Kontrola obowiązku nauki przy współpracy z organem
prowadzącym
2.
Sukcesywne wprowadzanie dziennika elektronicznego
3. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kontaktach z
rodzicami

Dyrektor, nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy

2. Opracowanie WSO pod
kątem motywacji

1. Zatwierdzanie zmian, informowanie uczniów i rodzicówewaluacja po I i II semestrze

Dyrektor, nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy

uwagi

3. Realizacja programu
profilaktycznego

1. Współpraca rodziców z RR z RP przy tworzeniu programu

RR, RP

5. Udział w życiu kulturalnym
miasta i regionu

1. Udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych, koncertach Wychowawcy,
, wystawach, wykładach,
nauczyciele, zast. dyr.

6. Szkolny punkt kariery
zawodowej

1.
Objęcie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów
2.
Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni
3.
Stworzenie punktu konsultacyjnego, włączenie programu do
programów wychowawczych klas

Pedagog, p. K. Koperdoradca zawodowy

7. Obrzędowość szkolna

1.
Wdrażanie szacunku dla symboli narodowych i tradycji
2.
Organizacja imprez szkolnych wg kalendarza
3.
Budowanie tradycji wokół patrona szkoły : Jędrzeja
Śniadeckiego
4.
Zwracanie uwagi na strój i zachowanie podczas imprez
szkolnych

Dyrektor, wychowawcy

8. Wspieranie działalności
Samorządu Uczniowskiego

1.
2.
3.
4.

Opiekun SU, uczniowie,
dyrektor

9. Rozpoznanie sytuacji
uczniów- działalność
opiekuńcza szkoły

1. Diagnozowanie uczniów klas 1 LO
Wychowawcy
Nauczyciele przedmiotów
2. Udzielanie pomocy materialnej w miarę możliwości szkoły
Pedagog
3. Rozpoznanie środowiska wychowawczego
4. Stały kontakt z rodzicami
5. Udzielanie pomocy uczniom tzw. Eurosierotom
5. Prowadzenie Akademii dla Rodziców
6.Stosowanie zaleceń PPP
7.Opieka nad uczniami ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi 8.
Kontakt z PPP

Opracowanie planu pracy przez SU
Koordynowanie akcji charytatywnych
Informowanie o pracy SU
Spotkania SU z dyrekcją szkoły

10. Integracja społeczności
szkolnej

1.
Wspólpraca z SU, RR, RSz
2.
Indywidualne spotkania z rodzicami
3.
Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi 4.
Promocja szkoły w środowisku- współpraca z lokalnymi mediami,
nagłaśnianie sukcesów szkoły i wydarzeń z życia szkoły, aktualizacja
strony internetowej

Uczniowie, rodzice, RP,
dyrekcja

11. Edukacja regionalna

1. Poznanie najbliższej okolicy np.. poprzez udział w
programie miejskim “Moja mała ojczyzna” 2.Organizacja
wycieczek, rajdów

KoordynatorM.Pawlak, nauczyciele
wychowawcy

12. Edukacja ekologiczna

1. Udział w akcjach ekologicznych
2. Udział w konkursach i olimpiadach tematycznych

Nauczyciele biologii,
chemii, geografii

13. Tolerancja i rozbudzanie
wrażliwości na potrzeby
innych

1. Poszanowanie prawa do prywatności
2. Propagowanie wolontariatu „ My dla Świata”
3. Organizacja akcji charytatywnych

Wychowawcy,
nauczyciele,
Koordynator –
B. Fijałkowska

14. Kształtowanie postaw i
nawyków prozdrowotnych

1.Przestrzeganie zasad higieny osobistej i zasad bezpieczeństwa
2.Uświadomienie zagrożeń związanych z chorobami XXI wieku
3.Dbanie o rozwój i sprawność fizyczną
4.Przestrzeganie zasad profilaktyki uzależnień
5.
Udział uczniów w turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej
6.
Organizowanie akcji honorowego oddawania krwi
7. Działalność profilaktyczna w zakresie raka szyjki macicy i raka
piersi
8. Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania

Nauczyciele,
wychowawcy

15. Troska o
bezpieczeństwo uczniów
szkole

1.
Wykonanie identyfikatorów dla nowych uczniów
2.
Monitoring szkoły
3.
Przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego
4.
Diagnozowanie sytuacji w zakresie poczucia bezpieczeństwa w
szkole

n-l wych. fizycznego
–
P. Łobocki
wychowawcy,
koordynator d/s
bezpieczeństwa,
pedagog,
dyrekcja

Zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu 3 września 2015 r.
przewodniczący RR – Zdzisław Pisarek

